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organ samorządu Gminy
„Samorząd - to władza ludzi wolnych" - Wincenty Witos

Dzień Samorządowca

31 maja 2015 r.

Wybory Prezydenta RP
Wyniki głosowania w dniu 10 maja
2015 r. (I tura) oraz w dniu 24 maja
2015 r. (II tura).
Strona 2

Wycieczka do Pisza

Dzień 27 maja uchwalony został przez Sejm RP w 2000 roku
DNIEM SAMORZĄDOWCA. Ta historyczna data wiąŜe się
z wejściem w Ŝycie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym i jednocześnie pierwszymi wyborami do samorządu
terytorialnego. Od 2007 roku polscy samorządowcy mają takŜe swoją
oficjalną patronkę, którą została św. Kinga.

Z tej okazji wszystkim osobom, które współtworzyły
i współtworzą samorząd, które pracowały i pracują na rzecz
lokalnych społeczności: radnym, sołtysom, radom sołeckim
oraz wszystkim pracownikom samorządowym składam
najserdeczniejsze Ŝyczenia zdrowia, wszelkiej pomyślności
w Ŝyciu rodzinnym oraz satysfakcji z pracy zawodowej.
Pragnę serdecznie podziękować Wam w dniu Waszego
święta za trud i poświęcenie z jakim słuŜycie naszemu
społeczeństwu.
śyczę samych sukcesów, aby wasze wysiłki były zawsze
zauwaŜone i doceniane przez mieszkańców naszej gminy.
Wójt Gminy Sterdyń
/-/ GraŜyna Sikorska

17 maja 2015 r. odbyła się
wycieczka Samorządowców Gminy
Sterdyń do Pisza na Mazurach.
Uczestniczyły w niej 52 osoby. Byli
to: Wójt Gminy GraŜyna Sikorska,
Radni
z
Przewodniczącym
Kazimierzem Pawluczakiem, Sołtysi,
Pracownicy Urzędu Gminy w Sterdyni
oraz innych instytucji samorządowych,
działacze społeczni z róŜnych
miejscowości.
Strona 3

Święto StraŜaka
w Sterdyni
W niedzielę 3 maja 2015 roku w
gminie Sterdyń obchodzono Święto
StraŜaka. W uroczystości udział
wzięły druhny i druhowie z jednostek
OSP z terenu Gminy Sterdyń.
Uroczystość rozpoczęła się
zbiórką StraŜaków oraz pocztów
sztandarowych, przed remizą
straŜacką w Sterdyni.

Strona 4
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Wybory Prezydenta RP 2015 - wyniki z Gminy Sterdyń
WYNIKI GŁOSAWANIA w DNIU 10 MAJA 2015 r. w GMINIE STERDYŃ

WYNIKI GŁOSAWANIA w DNIU 24 MAJA 2015 r. w GMINIE STERDYŃ

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Wójt Gminy Sterdyń zaprasza
wszystkich mieszkańców Gminy
Sterdyń do składania deklaracji na
budowę
przydomowych
oczyszczalni ścieków w ramach
planowanego przez Gminę zadania
pn.: „Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Sterdyń – dokumentacja” z
wykorzystaniem
funduszy
europejskich na lata 2014 – 2020.
Planowany udział finansowy zadania moŜna uzyskać w Urzędzie
Gminy Sterdyń w pok. Nr 7 oraz pod
mieszkańców to kwota 2.500,00zł.
Więcej szczegółów dotyczących nr tel. (25) 787 00 41.
WyŜej wymienione deklaracje

naleŜy złoŜyć do 05.06.2015 r.
w tutejszym Urzędzie Gminy.
Deklaracje
dostępne
są
w Urzędzie Gminy Sterdyń oraz na
stronie
internetowej
www.sterdyn.com.pl
Zainteresowanych
mieszkańców zapraszamy.
Wójt Gminy Sterdyń
/-/GraŜyna Sikorska
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Wycieczka do Pisza
17 maja 2015 r. odbyła się
wycieczka Samorządowców Gminy
Sterdyń do Pisza na Mazurach.
Uczestniczyły w niej 52 osoby.
Byli to: Wójt Gminy GraŜyna
Sikorska, Radni z Przewodniczącym
Kazimierzem Pawluczakiem, Sołtysi,
Pracownicy Urzędu Gminy w Sterdyni
oraz
innych
instytucji
samorządowych, działacze społeczni
z róŜnych miejscowości.
Trasa wycieczki przebiegała przez
trzy krainy geograficzne Polski, tj.
Mazowsze, Podlasie i Mazury.
Punktem docelowym był Pisz,
miasteczko powiatowe na Mazurach
liczące ok. 20 tys. mieszkańców.
Wizytę w Piszu rozpoczęliśmy od
udziału w naboŜeństwie niedzielnym
odbywającym się w zabytkowym
kościele p.w. Jana Chrzciciela.
Parafia Świętego Jana Chrzciciela
w Piszu została utworzona w 1946
roku. NaleŜy do dekanatu Pisz diecezji
ełckiej. Jest najstarszą parafią
w mieście. Kościół parafialny został
zbudowany w 1843, wieŜa pochodzi
z XVIII wieku. Do 1945 był świątynią
ewangelicką.
Kolejnym punktem wycieczki był
spacer po starym mieście, który
zakończyliśmy przed Ratuszem
mieszczącym równieŜ Muzeum
Ziemi Piskiej.
Muzeum załoŜono w 1969 r.
z inicjatywy
Towarzystwa
Miłośników
Ziemi
Piskiej.
Początkowo usytuowane było
w budynku tzw. Baszty. W 1985 r.
zostało przeniesione do swej obecnej
siedziby w piwnicach ratusza.
Zbiory MZP obejmują bogatą
kolekcję fauny i flory występującej
w Puszczy Piskiej (ekspozycja stała)
oraz pamiątki archeologiczne,
etnograficzne, historyczne. Wśród
nich zabytki XVIII – wiecznego
piśmiennictwa mazurskiego, ksiąŜki
z drukarni staroobrzędowców, stare
zdjęcia Ziemi Piskiej. W części
historycznej organizowane są
ekspozycje czasowe, a takŜe cykl
Spotkań Muzealnych z udziałem
historyków, pisarzy, ludzi kultury.
Kolejnym miejscem przez nas
zwiedzanym była zabytkowa wieŜa
ciśnień w Piszu przy ulicy Gdańskiej

o wysokości ok. 40 m.
WieŜa została zbudowana w 1907
roku. W 2007 roku została wpisana
do rejestru zabytków. Jest to jeden
z największych tego typu obiektów
w Polsce.W 2010 roku projekt
rewitalizacji wieŜy zgłoszony przez
władze Pisza otrzymał wsparcie
unijne. Odbudowa i rozbudowa
wieŜy kosztowała ok. 5 milionów
złotych.
Obecnie w wieŜy znajduje się
m.in. muzeum, restauracja i taras
widokowy zwieńczony nową,
przeszkloną kopułą, z którego moŜna
podziwiać panoramę Pisza.
Ostatnim przez nas zwiedzanym
ciekawem obiektem historycznym
była Piska Pozycja Ryglowa (niem.
Johannisburg-Riegel, Stützpunkt
Johannisburg).
Jest to kompleks umocnień
niemieckich z okresu II wojny
światowej składający sie z sześciu
schronów dla Ŝołnierzy i uzbrojenia
oraz elementów wspomagających
(fosa, wieŜa obserwacyjna).
Ok. godz. 14.30 wyjechaliśmy do
Rucianego - Nidy, miasteczka
połoŜonego w Puszczy Piskiej nad
Jez. Nidzkim. Latem jest to bardzo
popularny ośrodek wypoczynków
wodnych.
W miasteczku znajduje się port
Ŝeglugi śródlądowej dla jachtów
i małym statków. My równieŜ
odbyliśmy godzinny rejs po Jez.
Nidzkim podziwiając zarówno
zabytki histotyczne (bunkier
z czasów I wojny światowej, most
kolejowy) oraz rzadkie okazy flory
i fauny.
Ostatnim puktem wycieczki była
biesiada przy ognisku w osadzie
leśnej Kulik. Jadąc tam minęliśmy
Szeroki Bór, miejscowość w której
w okresie II wojny światowej
znajdował się duŜy obiekt
z potęŜnymi bunkrami i podziemiami
oraz wieloma lekkimi budynkami
pomocniczymi,
w
którym
prowadzono prace badawcze nad
silnikami rakietowymi i pociskami
sterowanymi.
Jesienią
1940
pośpiesznie adaptowano go na
kwaterę Göringa.
Dodatkowym
punktem

kończącym wycieczkę był quiz nt.
Puszczy Piskiej zorganizowanym
przez Annę i Łukasza Szymańskich mieszkańców
i
działaczy
społecznych z Pisza. Największą
wiedzą zdobytą podczas wycieczki
wykazała się Marianna Kobylińska.
Otrzyrmała nagrodę (pamiątki
z Mazur). Wszyscy uczestnicy
otrzymali skromne upominki.
Wyjazd, którego głównym celem
było zapoznanie z historią Pisza
i okolic oraz fauną i florą Krainy
Wielkich Jezior Mazurskich stał się
bardzo dobrą formą integracji
przedstawicieli róŜnych grup
społecznych Gminy Sterdyń i na
pewno przyczyni się do jeszcze
lepszego
funkcjonowania
Samorządu Gminnego.
Mieczysław Szymański
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KOLEJNE 350 HA GRUNTÓW ZMELIOROWANYCH
Przedsięwzięcie p.n. „Melioracje
uŜytków rolnych w ramach zadania
inwestycyjnego
KamieńczykSewerynówka IV gm. Sterdyń, pow.
sokołowski” zostało odebrane
i przekazane do uŜytkowania w dniu
15 maja 2015 r.
W odbiorze udział wzięli: Wójt
Gminy Sterdyń, Przewodniczący
Rady Gminy Sterdyń, Radny
Powiatowy,
przedstawiciele
inwestora, wykonawca zadania,
Proboszcz Parafii Łazówek, Sołtysi
Łazowa i Łazówka, rolnicy na czele
z Panem Jerzym Kurem.
Inwestor: Wojewódzki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Warszawie.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo
Robót InŜyniersko – Budowlanych
AR- MEL Sp. z.o.o Rybienko Nowe,
ul. Meliorantów 20, 07-200 Wyszków
Kierownik budowy: inŜ. Józef
Kowalczyk

Inspektor nadzoru inwentarskiego:
mgr inŜ Antoni Niciporuk
Okres realizacji: 05.06.2014 r. 08.05.2015 r.
Wartość
robót
budowlanomontaŜowych 5 597 709, 92 zł.
Zadanie współfinansowane ze
środków
programu
Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20072013 w ramach działania 125 –
Poprawienie
i
rozwijanie
infrastruktury związanej z rozwojem
i dostosowaniem rolnictwa o leśnictwa
oraz gospodarowanie rolniczymi
zasobami wodnymi.
 środki UE ( 75% kosztów
kwalifikowanych) – 3 413 237,
75 zł
 dotacja celowa budŜetu państwa
(5 % kwalifikowanych oraz koszty
niekwalifikowane) –
2 184 472, 17 zł
Projekt obejmował melioracje
uŜytków rolnych na powierzchni ok.

350,0 ha na terenie wsi Łazów,
Łazówek i Sewerynówka gm.
Sterdyń,
pow.
Sokołowski.
Inwestycja została zrealizowana na
glebach, które charakteryzowały się
niewłaściwymi
stosunkami
powietrzno-wodnymi. Warunki te
powodowały późne rozpoczęcie
prac polowych, skrócenie okresu
wegetacji (o 2-4 tygodnie),
utrudnioną i w konsekwencji niskie
plony.
Celem
inwestycja
było
odprowadzenie nadmiaru wód
gruntowych i obniŜenie ich
połoŜenia do poziomu optymalnego
dla
upraw
polowych
co
bezpośrednio przełoŜy się na wzrost
opłacalności produkcji rolnej.
Jadwiga Czarnocka

Święto StraŜaka w Sterdyni

W niedzielę 3 maja 2015 roku w
gminie Sterdyń obchodzono Święto
StraŜaka. W uroczystości udział
wzięły druhny i druhowie z jednostek
OSP z terenu Gminy Sterdyń.
Uroczystość rozpoczęła się
zbiórką StraŜaków oraz pocztów
sztandarowych, przed remizą
straŜacką w Sterdyni.
Następnie odbyła się msza św.
w kościele parafialnym w Sterdyni.
Po mszy

poczty sztandarowe,

straŜacy, przedstawiciele władz
samorządowych oraz mieszkańcy w
asyście Orkiestry Dętej Ochotniczej
StraŜy PoŜarnejprzemaszerowali pod
figurkę św. Floriana, gdzie delegacja
straŜaków złoŜyła kwiaty.
Wójt Gminy Sterdyń – Pani
GraŜyna Sikorskapodziękowała
straŜakom za bezinteresowna słuŜbę, wszystkim duŜo zdrowia, szczęścia,
za ofiarną pracę, za trud i ryzyko, wytrwałości i satysfakcji z pełnionej
jakie podejmują w ochronie Ŝycia i funkcji straŜaka.
mienia
ludzkiego.
śyczyła
Anna Kowalska
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INFORMACJA O ZASADACH WYDOBYWANIA PIASKU
I śWIRU NA POTRZEBY WŁASNE OSOBY FIZYCZNEJ
Przepisy ustawy z dnia
09.06.2011 r. Prawo geologiczne
i górnicze (Dz.U. z 2015 r. poz.
196) pozwalają na wydobywanie
kopalin, w tym piasku i Ŝwiru, na
podstawie koncesji udzielanych
przez starostów lub marszałka
województwa, jako organów
administracji geologicznej.
Istniejący stan prawny
dopuszcza
jednocześnie
wydobywanie piasków i Ŝwirów
bez koncesji na potrzeby własne
osoby fizycznej, z nieruchomości
stanowiących jej własność lub
będącej w jej uŜytkowaniu

wieczystym,
bez
prawa
rozporządzania, w tym sprzedaŜy
wydobytej
kopaliny,
jeŜeli
jednocześnie wydobycie:
- będzie wykonywane bez uŜycia
środków strzałowych,
- nie będzie większe niŜ 10 m3 (ok. 16
ton) w roku kalendarzowym,
- nie
naruszy
przeznaczenia
nieruchomości.
Koniecznym warunkiem jest
jednak powiadomienie na piśmie
Dyrektora Okręgowego Urzędu
Górniczego w Warszawie, z 7dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze
podjęcia wydobycia kopaliny,

określające lokalizację zamierzonych
robót (nr ewid. działki) oraz
zamierzony czas ich wykonywania
(np. w okresie od ... do ...).
W przypadku naruszenia ww
wymagań, właściwy organ nadzoru
górniczego w drodze decyzji ustala
prowadzącemu taką działalność
opłatę podwyŜszoną za wydobytą
wcześniej
kopalinę,
która
w przypadku piasku i Ŝwiru wynosi
obecnie 22,80 zł/tonę.
Jadwiga Czarnocka

Wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej
W dniu 31 maja 2015 w godzinach 800 - 1800
• Kur Wiesław – 67 głosów
odbyły się wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej
• Czarnocka Jadwiga Ewa -60 głosów
Izby Rolniczej. W gminie Sterdyń do MIR kandydowały
• Góral Adam – 44 głosy.
3 osoby. W głosowaniu wzięło udział 115 osób na 1293
Członkami Rady Powiatowej Izby rolniczej zostały 2
osoby uprawnione (umieszczone w spisach), w tym
osoby z największą liczbą głosów.
głosów waŜnych oddano 112. Poszczególni kandydaci
otrzymali następującą liczbę głosów waŜnych:
Małgorzata Romańczuk

Starosta Sokołowski, Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP

Leszek Iwaniuk
oraz
Prezes Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Mursach

Andrzej Pogorzelski
zapraszają
na Powiatowy Dzień StraŜaka – Piknik Rodzinny
oraz 90-lecie Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Mursach
w dniu 28 czerwca 2015 r. w Starych Mursach

Program:
12.30 Zbiórka StraŜaków w Starych Mursach
13.00 Uroczysta Msza Św. na placu przed straŜnicą
OSP Mursy
14.15 Rozpoczęcie uroczystości – apel związany
z obchodami Powiatowego Dnia StraŜaka
oraz 90-lecia OSP Mursy:
• Podniesieni flagi na maszt
• Powitanie zaproszonych gości
• Referat okolicznościowy
• Wręczenie odznaczeń
• Wyświęcenie i wręczenie sztandaru dla
OSP Mursy
• Wbicie pamiątkowych gwoździ
• Wystąpienia gości
15.30
Piknik Rodzinny
• Występ Kapel Ludowych
• Rozstrzygnięcie konkursów
• Występ Kabaretów Szkolnych
19.30 Enjoy – Jarek Nowotniak
20.00 Diley
21.00 Power Play
22.00 Power Bond
23.00 Dyskoteka
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Sukcesy uczniów z Zespołu Szkół w Sterdyni
III Powiatowy Konkurs
Piosenki Obcojęzycznej

Mit o Pandorze
opowiedziany na nowo
6 maja uczniowie klasy III b gimnazjum oraz V
szkoły podstawowej, pod opieką p. Ireny Kur
i s. Eweliny
odwiedzili
Ośrodek
SzkolnoWychowawczy w Zuzeli .Zaprezentowali tam dwa
przedstawienia. Młodsi - „Być radosnym uczniem
Chrystusa”, a starsi - „Mit o Pandorze opowiedziany na
nowo”.
Nasza wspaniała publiczność była zaciekawiona
występami, a na koniec nie szczędziła braw. Po
przedstawieniach z przyjemnością zostaliśmy na dłuŜej.
Wszyscy
razem
rozmawialiśmy,
graliśmy
w koszykówkę i tańczyliśmy. Po raz kolejny zostaliśmy
tam ciepło przyjęci i bardzo miło spędziliśmy czas.
Najbardziej cieszy nas to, Ŝe widzieliśmy szczere
uśmiechy na twarzach uczniów i wychowawców.

Dnia 7 maja 2015 uczennice z Zespołu Szkół
w Stedyni, Karolina Chendoszko, Aleksandra Magun,
Karolina Deniziak (kl.V) i Ola Kościuszko, Milena
Andrzejewska, Natalia Jańczuk i Julia Stasiuk
(gimnazjum) wzięły udział w III Powiatowym Konkursie
Piosenki Obcojęzycznej, który odbył się w gimnazjum
nr 2 w Sokołowie Podlaskim.
W kategorii - język rosyjski, dziewczynki z kl. V
wykonały piosenkę „Pro Wazienie”, a gimnazjalistki
”Ulietaju”,
W języku angielskim usłyszeć mogliśmy utwór Lany
Del Ray „Young and beautiful”.
Zarówno na poziomie szkoły podstawowej jak
i gimnazjum walka o zwycięstwo była bardzo zacięta,
ale naszej uczennicy Julii Stasiuk (IIIB) udało się zdobyć
wyróŜnienie.
Marta Truskolaska-Wilgos
Katarzyna Mątkiewicz

Dorota Romańczuk,
kl .III b Gimnazjum w Sterdyni

Wójt Gminy Sterdyń
podaje do publicznej wiadomości, Ŝe w dniu
28.05.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sterdyń na
okres 21 dni został wywieszony wykaz mienia
komunalnego Gminy Sterdyń przeznaczonego do
sprzedaŜy:
- działki budowlane nr ew. 143, 144 w obrębie geod.
Kiezie,
- działki budowlane nr ew. 177/27, 177/28 w obrębie
geod. Sterdyń Poduchowna;
- działki rolne nr ew. 452, 1235, 455/1, 451, 948
w Seroczynie,
- działki rolne nr 1225, 1228, 1221, 1229
w Białobrzegach;
- działka w terenach leśnych nr ew. 755/2
w Białobrzegach
Ponadto w/w wykaz został zamieszczony
w Biuletynie nformacji Publicznej,
„www.sterdyn.com.pl”.
Wójt Gminy Sterdyń
/-/GraŜyna Sikorska

V Rajd Rowerowy
,,Cudze chwalicie, swego nie znacie”
Stowarzyszenie ,,Lepsze Jutro Gminy Sterdyń” oraz
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Sterdyni w ramach
promowania zdrowego trybu Ŝycia i promocji powiatu
zorganizowali kolejny V Rajd Rowerowy z cyklu ,,Cudze
chwalicie, swego nie znacie”.
Trasa rajdu przebiegała kolejno przez: Sterdyń,
Zembrów, Tchórznicę, Grodzisk, Niewiadomą, Stasin,
Kurowice, Paderewek, Łazów, Sterdyń. W Zembrowie ks.
Proboszcz Piotr Arbaszewski oprowadził nas po swoich
włościach objaśniając historię parafii i osób zasłuŜonych
dla parafii. Następnym punktem rajdu było zwiedzanie
zakładu ,,Parkiety Jabłoński”. Dalsza część rajdu odbywała
się po terenie Gminy Sabnie, poprzez malowniczy
Grodzisk nad zalew do Niewiadomej, gdzie mieliśmy
pływać pontonem. Rozbawiona grupa rowerzystów, pełna
wraŜeń ruszyła w trasę do Łazowa gdzie czekała na nich
kolejna atrakcja dnia ognisko integracyjne i Pani sołtys
Łazowa.
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